REGULAMIN
warsztatów i wydarzeń prowadzonych
w Kreatywnym Obiekcie Multifunkcyjnym w Miliczu
obowiązujący od dnia 01 września 2022 r.
1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników warsztatów/wydarzeń organizowanych w KOM w Miliczu.
Warunkiem udziału w warsztatach/wydarzeniach jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem, jego
zaakceptowanie przez Uczestnika, a w przypadku osób niepełnoletnich – jego opiekuna prawnego oraz
indywidualne zgłoszenie i wniesienie opłaty za warsztat/szkolenie w terminie ustalonym przez Organizatora.
2. Organizatorem warsztatów/wydarzeń Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny prowadzący działalność gospodarczą
pod firmą KOM T. Defratyka Spółka Jawna, Wszewilki, ul. Sulmierzycka 73, 56-300 Milicz, NIP: 9161336922; dane
kontaktowe: biuro@kom.edu.pl, http://www.kom.edu.pl, tel. +48 71 38 41 296 lub inny podmiot prowadzący
zajęcia, wynajmujący od KOM powierzchnię warsztatową.
3. Uczestnikami warsztatów/wydarzeń mogą być zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci w wieku wskazanym przez
Organizatora zajęć. W przypadku niepełnoletnich/niesamodzielnych intelektualnie lub ruchowo niezbędna jest
zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, którzy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za nieletniego/osobę
niesamodzielną intelektualnie lub ruchowo. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do
samodzielnego udziału w warsztatach dzieci/osoby niesamodzielne intelektualnie lub ruchowo, jeżeli ich
zachowanie pozwala na przeprowadzenie zajęć. W innych przypadkach mogą one brać udział w
warsztatach/wydarzeniach tylko z opiekunem.
4. Uczestniczenie w zajęciach i wydarzeniach zorganizowanych przez KOM odbywa się na ustalonych przez Zarząd
KOM zasadach, w określonych dniach i godzinach, aktualizowanych na stronie www.kom.edu.pl.
Program i terminarz mogą ulec zmianie o czym Organizator powiadomi Uczestników. Ilość miejsc w
warsztatach/wydarzeniach jest ograniczona. Każdorazowo decyduje o tym Organizator.
5. Pomieszczenia warsztatowe KOM są miejscem zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych, w których
obowiązują ogólnie przyjęte zasady higieny i bezpieczeństwa pracy. Uczestnicy korzystają z przyborów i pomocy
dydaktycznych udostępnianych tylko i wyłącznie przez edukatorów KOM.
6. Zgłoszenia na dane warsztaty/wydarzenia dokonuje się mailowo pod adresem info@kom.edu.pl lub poprzez
wypełnienie formularza udostępnionego przez Organizatora. Opłaty są dokonywane przez zakup biletów na
stronie www.sklep.barycz.pl. Tylko zgłoszenia potwierdzone przez Organizatora gwarantują miejsce w danej
grupie.
7. Rezerwacja miejsca wiąże się z koniecznością zakupu biletu na dane warsztaty/wydarzenia, którego cena jest
każdorazowo określona przez Organizatora. Brak zakupu biletu w wymaganym terminie oznacza anulowanie
rezerwacji. Zakup biletu jest jednoznaczny z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego
postanowień.
8. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi. Impreza może być odwołana z przyczyn niezależnych od Organizatora
lub ze względu na zbyt małą liczbę sprzedanych biletów, co oznacza, że przewidywana frekwencja byłaby
niewystarczająca, aby Organizator mógł przeprowadzić warsztaty/wydarzenia. W przypadku odwołania
warsztatu/wydarzenia lub przesunięcia go w czasie Uczestnikowi, który zakupił bilet przysługuje prawo zwrotu
kosztów zakupu. Bilety nie są imienne i można je przekazać/odsprzedać innej osobie, przy zachowaniu ceny
biletu adekwatnej do wieku Uczestnika (bilety ulgowe mogą być przekazane wyłącznie osobom uprawnionym
do zakupu biletu ulgowego).
9. Organizator zapoznaje Uczestników z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawidłowej obsługi
sprzętów dostępnych w pracowni. Uczestnik może używać sprzęt dostępny w pracowni za zgodą Organizatora i
zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia losowe oraz wypadki powstałe w trakcie trwania zajęć i
wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Uczestnicy zajęć ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody powstałe z ich winy (na zdrowiu i mieniu,

w trakcie trwania warsztatów/wydarzenia). W przypadku osób niepełnoletnich, odpowiedzialność za szkody
powstałe z ich winy ponoszą ich rodzice/prawni opiekunowie.
10.Na terenie obiektu obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, w miejscach, które nie są
do tego celowo przeznaczone; zakaz wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów; zakaz wnoszenia
broni palnej i ostrych przedmiotów.
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione w miejscu odbywania się Kursu.
12.Osoby, które naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych mogą być poproszone o
opuszczenie obiektu KOM.
Klauzula Informacyjna RODO
Dokonując zgłoszenia udziału w Warsztatach, Uczestnicy lub rodzice/opiekunowie Uczestników wyrażają zgodę na
przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych oraz danych osobowych Uczestników w celu
przeprowadzenia warsztatów/szkoleń.
1. Administratorem danych osobowych uczestników warsztatów/wydarzeń jest: KOM T. Defratyka Spółka Jawna z
siedzibą przy ul. Sulmierzycka 73 Wszewilki, 56-300 Milicz, NIP: 916 133 69 22 [Administrator].
2. Dane uczestników warsztatów/wydarzeń są przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia
warsztatów i wydarzeń KOM, to jest w celu:
a) weryfikacji uczestników
b) udostępniania prac/wizerunków uczestników w mediach
c) archiwizacji w celu dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
3. Dane osobowe w celu opublikowania informacji o uczestnikach przetwarzane są na podstawie wyrażonej
przez nich zgody, zgodnie z art. 6 lit. a RODO.
4. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej
Organizatora, jeśli będzie to niezbędne dla realizacji celów warsztatów/wydarzeń. Dane mogą być także
przekazywane innym uprawnionym organom, na podstawie stosownych przepisów prawa.
5. Dane osobowe uczestników warsztatów/wydarzeń będą przetwarzane przez Organizatora do zakończenia
warsztatów / wydarzeń oraz przez okres rozpowszechniania zdjęć. Dane osobowe będą przetwarzane ponadto
do czasu przedawnienia roszczeń związanych z organizacją warsztatów/wydarzeń.
6. Organizator będzie przechowywać dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym
w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę
nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7. Organizator może zwrócić się do uczestnika z prośbą o wyrażenie zgody na przetwarzanie innych danych
osobowych uczestnika lub dla innych celów wyraźnie wskazanych przez Organizatora.
8. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie oraz wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
9. Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na
adres: Administrator Danych Osobowych, KOM T. Defratyka Spółka Jawna z siedzibą przy ul. Sulmierzycka 73
Wszewilki , 56-300 Milicz, NIP: 916 133 69 22, adres e-mail: biuro@kom.edu.pl.
10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania
i przeprowadzenia warsztatu / wydarzenia.
11. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
jak również do tworzenia profili.

